
 

WALNE ZEBRANIE 9.12.2017 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

Witam serdecznie Państwa na kolejnym Walnym Zebraniu Wszystkich Rodziców Polskiej Sobotniej Szkoły 

Przedmiotów Ojczystych im. T Kościuszki na Ealingu. 

Gorąco wszystkim Państwu dziękuję za poświęcenie własnego, cennego czasu, przychodząc na to zebranie i 

zajmując się sprawami Szkoły. 

Walne Zebranie jest okazją do zrealizowania ważnej roli jaką mają wszyscy rodzice i opiekunowie, 

posiadający dzieci w Szkole: skontrolowania pracy obecnego Zarządu w ciągu ostatniego roku oraz 

wybrania nowego Zarządu i udzielenia mu mandatu do prowadzenia Szkoły przez kolejny rok. 

Dzisiaj, ustępujący Zarząd, przy pomocy sprawozdań: mojego, Dyrektora Szkoły i Skarbnika, a także 

odpowiadając wyczerpująco na Państwa pytania, będzie chciał pokazać, że dobrze się wywiązał z przyjętych 

zobowiązań. Będzie też chciał pokazać, że zasługuje na Wasze zaufanie, przedstawione w postaci do 

mandatu do prowadzenia Szkoły przez kolejny rok. 

Jak Zarząd rządził w roku 2016/17? 

Zacznijmy od statystyk. Zebrań powierników w ciągu roku 2016-17, było szesnaście. Większość spotkań 

odbywała się wieczorami w ciągu tygodnia. Odbyło się pięć zebrań Koła Rodzicielskiego. Odbyło się jedno 

zebranie t.zw. „Senior Management Team”, składającego się z ‘Executive Committee Trust’u razem z Panią 

Dyrektor, jej zastępcami i opiekunami grup wiekowych. Od początku tego roku szkolnego zebrania SMT 

mają inny charakter i są poświęcone sprawom dydaktycznym. Zarząd nie bierze udziału w tych zebraniach. 

Spotkał się też trzykrotnie Komitet, zajmujący się rekrutacją nowego dyrektora Szkoły. 

 

Czym zajmował się Zarząd i Koło Rodzicielskie w roku 2016/17? 

Organizacja imprez towarzyskich i spotkań 

Koło Rodzicielskie było aktywne w organizowaniu różnych wydarzeń szkolnych i imprez integracyjnych dla 

pracowników Szkoły, jak również dla rodziców.  

 

W styczniu zorganizowaliśmy tradycyjny Opłatek, w którym udział wzięli członkowie Grona 

Pedagogicznego, Zarządu i Koła Rodzicielskiego. Wśród zaproszonych gości był ówczesny Konsul Generalny 

w Londynie, Pan Krzysztof Grzelczyk z małżonką, wielu byłych Prezesów, członków Zarządu i nauczycieli. 

Wiązanką przepięknych kolęd uraczył nas chór Volaire, od wielu lat związany z naszą Szkołą. Mamy 

nadzieję, że Opłatek stanie się imprezą jednoczącą całe generacje osób związanych ze Szkołą. 



 

Na początku lutego zorganizowaliśmy Bal Walentynkowy. Jest to główna, obok festynu letniego, impreza 

pozwalająca zebrać dodatkowe fundusze na rzecz Szkoły. 

W tym roku, dzięki przychylności ks. Jana Żylińskiego, udało nam się zorganizować zabawę w jego 

prestiżowej rezydencji Biały Dom na Ealingu. Popularność przeszła najśmielsze oczekiwania. Sprzedaliśmy 

233 bilety, a dzięki przychodom z baru, loterii fantowej i innych atrakcji, udało się zebrać dla Szkoły 

rekordową kwotę ponad £6000. Takiego wyniku finansowego jeszcze w historii imprez w naszej Szkole nie 

było. 

W czerwcu zorganizowaliśmy Letni Festyn ze stoiskami książek, babeczek, sprzedażą portretów rodziców 

namalowanych przez dzieci, stoiskami do gier i zabaw dla maluchów, z pokazem talentów polskiego klubu 

dla młodych piłkarzy IBB Polonia. Wszystko odbywało się przy smacznym grillu. Dzień się bardzo udał, 

pogoda dopisała i zebraliśmy potrzebne fundusze dla Szkoły. 

W dniu 21 października, zorganizowany został Dzień Nauczyciela. Najpierw w Szkole, w dowód uznania dla 

ich wysiłku, nasi pedagodzy i asystenci otrzymali z rąk Prezesa symboliczną różę oraz pamiątkową kartkę 

wykonaną ręcznie przez jedną z uczennic. Wieczorem, w budynku Polskiej YMCA odbył się wieczorek 

towarzyski, na którym przedstawicieli grona raczyli swoimi domowymi przysmakami rodzice. 

Finanse 

W poszukiwaniu nowych funduszy postanowiliśmy nawiązać współpracę, na zasadach sponsoringu, z 

firmami, których działalność jest w naszej opinii etyczna i korzystna. Działalność tę rozpoczęliśmy już w 

ubiegłym roku, ale w tym nabrała ona przyspieszenia. W tej chwili sponsorami Szkoły są: 

• Sieć sklepów spożywczych Wierzejki; 

• Firma City and Country zajmująca się doradztwem finansowym; 

• Klub sportowy IBB Polonia; 

• Sieć delikatesów Mleczko; 

Sponsorzy sfinansowali takie przedsięwzięcia jak: dzienniczki ucznia na ten rok czy ciasta na świąteczny 

kiermasz. Natomiast ich kontrybucje pieniężne zasiliły bezpośrednio kasę Szkoły. 

Współpraca ta ma dopiero początki i ciągle zdobywamy w niej doświadczenie, ale jesteśmy 

zdeterminowani, że w przyszłości, znaczna część funduszów Szkoły pochodzić będzie od sponsorów, 

zmniejszając tym samym finansowe obciążenie rodziców.  

Lepsza organizacja pracy Zarządu i Koła 

Gdy w ubiegłym roku obejmowałem stanowisko Prezesa Zarządu zadeklarowałem, że poprawiona zostanie 

organizacja pracy Zarządu i Koła Rodzicielskiego. Nasza Szkoła to średniej wielkości przedsiębiorstwo i bez 

dobrej organizacji, marnuje się wiele cennego czasu. 

W przeszłości często większość pracy spadała na barki dwóch, trzech osób, przeciążając je nadmiernie oraz 

stwarzając ryzyko nieznalezienia następców. 

W pierwszym kroku reorganizacyjnym uteorzone zostały stanowiska: punkt informacyjny, dyżury, baza 

danych, opłaty, księgowość i inne. Do tych miejsc zostały przypisane stałe osoby, podejmujące w tych 

miejscach rzeczywiste decyzje i biorące za te decyzje odpowiedzialność. 

Aby ułatwić rodzicom uzyskiwanie informacji w Szkole, stworzyliśmy tzw. Punkt Informacyjny. Obsługujący 

go członkowie Zarządu są w stanie sami odpowiedzieć na wiele pytań lub skierować pytających do 



 

właściwej osoby lub miejsca. Mamy nadzieję, że dzięki temu rodzice mogą załatwić szkolne sprawy bez 

niepotrzebnego tracenia czasu. 

Przy reorganizacji pracy położony też został nacisk na uniezależnienie się od nieobecności osób. Dlatego do 

każdej funkcji przypisane zostały po dwie osoby, tak aby mogły się uzupełniać. Duplikacja stanowisk 

pozwala na zachowanie ciągłości w przypadkach kryzysowych, jak również zapewnia kontynuację 

funkcjonowania Szkoły w przyszłości. 

Nastąpiła dalsza profesjonalizacja administracji Szkolnej. Jednym z nowych członków zarządu została osoba 

zawodowo zajmująca się sprawami kadr.  

Na koniec warto wspomnieć, że lepsza organizacja pracy to większa satysfakcja i zadowolenie rodziców ją 

wykonujących. Do przeszłości należą czasy, gdy wszyscy przychodzili w sobotę, tylko po to aby się 

dowiedzieć, że do wykonania tych samych prac przyszło już szereg innych osób.  

Poprawie kontynuacji funkcjonowania Szkoły służy też wprowadzenie nowego systemu emailewego, 

sprawiającego, że po odejściu ze Szkoły osób na kluczowych stanowiskach, takich jak Prezes czy Dyrektor, 

cała historia ich działalności zostanie przekazana następcom. 

Wprowadziliśmy też inne drobne usprawnienia. Np. w zarządzaniu finansami, dzięki zakupowi maszyny do 

liczenia pieniędzy (z darowizną od sponsora), która może dokładnie i szybko liczyć wpływy po naszych 

imprezach charytatywnych, zmniejszając pracochłonność i możliwość popełniania pomyłek. 

Rekrutacja nowego dyrektora 

Największym zadaniem jakie czekało nas w styczniu 2017 r. była rekrutacja nowego Dyrektora Szkoły. 

Odchodząca Dyrektor miała pozostać z nami tylko do końca roku szkolnego. Jak ważne jest to stanowisko 

dla potrzeb Szkoły nie muszę nikogo przekonywać. 

Celem jaki postawił sobie Zarząd było znalezienie najlepszej osoby jaka była dostępna. Oto jak ten cel 

realizowaliśmy: 

• Zaprojektowaliśmy kompletny proces konkursu, od ustalenia kryteriów aż do zaangażowania 

Dyrektora, w oparciu o aktualne prawo i zalecenia. 

• Opracowaliśmy nowy formularz zgłoszeniowy. 

• Określiliśmy nowy opis stanowiska („Job Description”) i kryteria wyboru („Person Specification”) 

• Ustanowiliśmy komisję rekrutacyjną, której skład dawał najlepsze szanse prawidłowej oceny 

umiejętności kandydatów. 

• Zaangażowaliśmy w komisji dodatkowe osoby, posiadające odpowiednie doświadczenie tak aby 

ocena kandydatów była obiektywna. 

• Zaplanowaliśmy kampanię reklamową, m.in. opartą o media społecznościowe, aby zasięg ogłoszenia 

o stanowisku był jak najszerszy. 

 

W wyniku przeprowadzenia konkursu i złożenia Zarządowi rekomendacji, Dyrektorem Szkoły została Pani 

Sylwia Spek. 

 



 

Nowa strona Internetowa 

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego uruchomiona została, po trzech latach od rozpoczęcia 

projektu i po wielkich perypetiach z dostawcą, nowa strona internetowa. 

Ostateczny wykonawca strony został wybrany w zorganizowanym przez Zarząd przetargu, do którego 

stanęło sześciu dostawców. Rezultatem tego przetargu było wykonanie nowej strony internetowej wg. 

ustalonego harmonogramu i kosztów. 

Mamy nadzieję, że dla szerokiej szkolnej społeczności będzie ona stanowiła nowoczesną platformę do 

lepszej komunikacji. Natomiast dla Zarządu, doświadczenia nabrane przy organizowaniu prawdziwego 

przetargu pozwolą być dobrze przygotowanym do tego typu zadań w przyszłości. 

Zmiany w składzie Zarządu i Koła Rodzicielskiego oraz administracji 

W trakcie roku szkolnego musieliśmy sobie radzić ze zmianami osobowymi. Ze względu na sytuację 

rodzinną zrezygnował z Zarządu Skarbnik. Udało nam się znaleźć następcę, którym została Pani Ivanna 

Shkolna. 

Po zakończeniu poprzedniego roku odeszło też kilka doświadczonych osób z Koła Rodzicielskiego. Nową 

przewodniczącą została Pani Monika Grządka, która ma już za sobą zorganizowanie imprez z okazji Dnia 

Nauczyciela i Kiermaszu świątecznego. 

Z księgowości odeszły dwie osoby: główna księgowa i osoba zajmująca się opłatami. Na ich miejsce, w 

wyniku przeprowadzonej rekrutacji udało nam się zatrudnić dwie wykwalifikowane osoby. 

Nowy system do komunikacji i opłat 

Innym wydarzeniem, które wprowadziło sporo zamieszania do prac Zarządu było wycofanie przez 

producenta poprzedniego systemu do komunikacji i opłat „Home Contact”. Został on zastąpiony innym 

systemem „Call Parents”. Dla każdej organizacji, wycofanie systemu, w którego użytkowaniu mieliśmy duże 

doświadczenie jest poważnym zakłóceniem pracy. Nauczenie się posługiwania nowym systemem jest 

bardzo trudne. Co z tego, że producent oferuje trzydniowe szkolenia, skoro odbywają się one wyłącznie w 

normalnych godzinach pracy. Nasi użytkownicy musieliby na ten cel brać urlop ze swoich miejsc 

zatrudnienia. 

Jak każdy nowy system, również „Call Parents” wprowadza niepewność co do swojego prawidłowego 

funkcjonowania. Wiemy już, że nie wszystkie emaile do Państwa dochodzą. Pracujemy wraz z producentem 

nad wyeliminowaniem tych wad. Natomiast Państwa prosimy o cierpliwość. 

Zdrowa żywność w szkolnym sklepiku 

W Wielkiej Brytanii jedno na troje dzieci nabiera otyłości już w szkole podstawowej. Nie chcemy dopuścić, 

aby tą statystykę potwierdzały również nasze dzieci. 

Zarząd składa się z osób o różnych profilach. Jedną z nich jest Pani Natasha Gavin, pasjonatka zdrowego 

jedzenia. Z jej inicjatywy zrewidowaliśmy żywność jaką sprzedajemy dzieciom i dorosłym w szkolnym 

sklepiku. Do sprzedaży wprowadzono wybór zdrowszego jedzenia: woda i mleko jako główne napoje, 

zamiast słodkich soków, świeżo wykonane kanapki z sałatką, pomidorem, ogórkiem. Przestaliśmy 

sprzedawać wszelkie przetworzone słodycze jak paczki cukierków czy herbatniki). Zastąpione zostały one 

świeżymi wypiekami dostarczanymi przez Polish Village Bread. 



 

Przeprowadziliśmy badanie uczniów poprzez ankiety, w których przygotowaniu i analizie pomogła dietetyk 

Pani Lilla Abernathy. Wynika z nich, że dzieci z zadowoleniem przyjęły te zmiany i rozumieją, dlaczego je 

wprowadziliśmy. 

Na wiosnę 2018 r. planujemy zorganizować Dzień Zdrowego życia, podobne jak w szkołach angielskich, z 

warsztatami, lekcjami masażu i zabawą dla całej szkoły. 

Natomiast dla rodziców zainstalowaliśmy prawdziwy ekspres do kawy, zakupiony dzięki sponsorowi.  

Queen’s Award for Voluntary Service 

W październiku 2016r., Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki została 

nominowana przez posła do parlamentu brytyjskiego, Pana Stevena Pounda, do królewskiej nagrody “The 

Queen’s Award for Voluntary Service” (QAVS). Naszą kandydaturę poparły też inne organizacje polonijne. 

Nagroda QAVS jest najwyższym wyróżnieniem, które może być przyznane organizacji działającej 

społecznie w Wielkiej Brytanii. Jest ona odpowiednikiem orderu MBE – Member of the Order of the British 

Empire, przyznawanego osobom. 

Nagroda została przyznana Szkole w wyniku długotrwałego i skomplikowanego procesu selekcyjnego. W 

dniu 16 maja 2017 r. ówczesna Dyrektor Szkoły, Pani Marta Bniński oraz Prezes Jarosław Skręta wzięli 

udział w tzw. „Garden Party” w Buckingham Palace, a w dniu 5 lipca 2017 r. delegacja Szkoły odebrała 

nagrodę z rąk The Lord Lieutenant of Greater London - Mr Kenneth Olisa OBE 

Przyznanie tej nagrody, która nagradza za bezinteresowną pracę społeczną na rzecz innych, jest ogromnym 

sukcesem naszej Szkoły, nobilitacją pokoleń wolontariuszy i pracujących społecznie rodziców. 

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeden aspekt Nagrody. Jest przyznawana za cechę, którą społeczności 

cywilizowane tak bardzo sobie cenią – umiejętność bezinteresownego dawania bliźnim. Przyznanie tej 

nagrody polskiej Szkole pokazuje, że my Polacy, możemy się w tej kwestii równać z najlepszymi. 

Teatr dla wszystkich dzieci. 

Rodzice z Zarządu i Koła Rodzicielskiego jak mogą wspierają pomysłami oraz nowymi inicjatywami proces 

edukacyjny dzieci. W tym roku, z inicjatywy Zarządu, po raz pierwszy wszystkie dzieci szkoły miały 

możliwość obejrzenia przedstawienia teatralnego. W dniu 20 listopada 2017 r. zawitał do nas teatr z 

Krakowa z przedstawieniem „Opowieść Wigilijna”. Spektakl obejrzały dzieci od klas 1-szych podstawowych, 

do 3-cich gimnazjalnych. W przyszłości będziemy się starali, aby znalazły się środki, aby jak najwięcej dzieci 

mogło korzystać z dodatkowych form edukacji. 

18 maja 2017 r. 

Jak Państwo widzicie, działalność Zarządu była bardzo intensywna. Niestety dzień 18 maja położył kres tym 

wszystkim działaniom. W tym bowiem dniu na zebraniu Zarządu ujawniła się grupa osób, która 

zdecydowała się zburzyć ustalony porządek. 

Nie chcę tutaj rozwijać szczegółów tego co się stało. Będziecie Państwo mogli zadawać na ten temat 

pytania. Chcę jednak podkreślić, że ta grupa rodziców, składająca się zresztą z byłych członków Zarządu, 

zarzuciła demokratyczne normy prowadzenia władz szkoły, odrzuciła jakiekolwiek próby rzetelnego 

wyjaśnienia problemów, jeżeli takie były, i z żelazną konsekwencją dążyła do realizacji swoich celów, 

poprzez praktycznie unieruchomienie funkcjonowania szkoły. 



 

Działalność tej grupy na długie miesiące, od maja do września, sparaliżowała prace Zarządu. Dość 

powiedzieć, że w tym okresie, gdy członkowie grupy należeli jeszcze do Zarządu, większość spotkań, debat i 

dyskusji poświęcona była próbom wyjścia z tego kryzysu. Praktycznie nie były podejmowane inne ważne dla 

szkoły zagadnienia. 

Później, po rezygnacji, grupa ta nadal absorbowała siły i tak uszczuplonego Zarządu poprzez organizowanie 

wszelkiego rodzaju akcji protestacyjnych, których kulminacją było rozpowszechnienie oszczerczych i 

uwłaczających plakatów. Na wszystkie te wydarzenia Zarząd musiał oczywiście reagować, poświęcając im 

czas kosztem rozwiązywania ważnych problemów Szkoły. 

Chcę w tym miejscu szerzej uzasadnić, dlaczego taka działalność ma zgubny wpływ na Szkołę. Jak Państwo 

wiedzą, osoby będące członkami Zarządu i Koła Rodzicielskiego są społecznymi pracownikami tej Szkoły. Za 

swój prywatny czas włożony w zarządzanie Szkołą nie biorą ani grosza wynagrodzenia. Ich działalność na 

rzecz Szkoły jest zajęciem dodatkowym, gdyż wszyscy oni mają swoją płatną pracę gdzie indziej. Jak 

wielokrotnie informowałem, nasza Szkoła, z punktu widzenia administrowania, jest dosyć sporym 

przedsiębiorstwem i wymaga dużych nakładów pracy, zawodowych umiejętności i czasu. 

Dlatego każde dodatkowe zakłócenie, spowodowane działalnością w/w grupy, ujemnie odbija się na tej 

pracy. Jeżeli wiele wysiłku musi być wkładane w zażegnanie kryzysu, brakuje go do normalnej działalności.  

Chcę tutaj złożyć ukłon w stronę wszystkich członków mojego zespołu, którzy pomimo wielu przeciwności z 

jakimi się spotkali, włączając w to publiczne szkalowanie na wcześniej wspomnianych plakatach, nie poddali 

się i kontynuowali pracę na rzecz naszych dzieci, w której znaczenie tak głęboko wierzą. Serdecznie im za to 

dziękuję. 

Co dalej? 

Nowe wyzwania 

Oprócz codziennych zadań organizacyjnych, czaka nas w najbliższej przyszłości wiele wyzwań. Oto niektóre 

z nich: 

• Zbliżamy się do osiągnięcia poziomu obrotów £250,000 przy którym zwiększają się wymagania 

formalne prowadzenia księgowości oraz wykonywania audytów. Musimy się do tego przygotować 

merytorycznie (zrewidować sposoby księgowania) jak i od strony wydatków, gdyż stawki za 

dokonanie pełnych audytów są wysokie. 

• W maju przyszłego roku wchodzi w życie nowa dyrektywa GDPR (General Data Protection 

Regulation), która nałoży zupełnie nowe wymagania, jeżeli chodzi o przechowywanie danych. 

• Zmiany w przepisach dotyczących zdawania egzaminów GCSE mogą mieć fundamentalne znaczenie 

dla struktury szkoły. 

• Jak będzie wyglądała sytuacja społeczności polskiej po Brexicie i jaki to będzie miało wpływ na naszą 

Szkołę. 

 

Chcemy poprawić otwartość Szkoły w stronę rodziców. W tym roku opublikowana została na stronie 

internetowej po raz pierwszy od 11 lat nasza Konstytucja. Planujemy też opublikować szereg procedur tak 

aby rodzice wiedzieli, jak postępować w różnych przypadkach. 

Chcemy też pielęgnować pozycję naszej Szkoły jako lidera polskiego szkolnictwa w Wielkiej Brytanii, 

zwłaszcza w kontekście otrzymania królewskiej nagrody. 



 

Do realizacji tych wszystkich wyzwań Zarząd Szkoły i Koło Rodzicielskie potrzebują spokoju. Funkcjonariusze 

nie mogą być uwikłani w ciągłe dysputy. Swój cenny czas powinni poświęcać wyłącznie na sprawy 

prowadzące naszą Szkołę w kierunku przyszłości. 

Podsumowanie 

Za chwilę wysłuchacie Państwo sprawozdania naszej nowej Pani Dyrektor Sylwii Spek, oraz Skarbnika Pani 

Ivanny Shkolnej. Mam szczerą nadzieję, że ich wypowiedzi potwierdzą obraz jaki Państwu przedstawiłem i 

przekonają, że Szkoła jest prowadzona w prawidłowy sposób i z korzyścią dla Państwa dzieci. 

Dzisiaj przedstawimy też listę osób kandydujących do Zarządu na rok 2017/18. Jest to zespół składający się 

z wykwalifikowanych osób, które sprawdziły się w wieloletnim prowadzeniu Szkoły. Dołączyło do niego 

kilka nowych osób pełnych umiejętności, zapału i chęci. Gorąco rekomenduję ten zespół i zachęcam, 

abyście wybrali ich Państwo jako kolejny Zarząd tej Szkoły. 

Na zakończenie, jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim przybyłym, za czas jaki dzisiaj poświęciliście 

sprawom Szkoły. Mam nadzieję, że jest to początek Państwa bliższego zaangażowania. 

Zapraszam rodziców chętnych do pomocy .bo jak Państwo widzą, starsi odchodzą i potrzebni są nowi.  

 

Z każdym rokiem, dołączają do Szkoły uczniowie, których rodzice mają nowe umiejętności i świeżą energię. 

Co roku apeluję by nowi rodzice zaangażowali się w Szkole, szczególnie zwracam się do panów o zgłoszenie 

się do pomocy na bramie. Im nas będzie więcej, tym mniej pracy będzie dla każdego.  

 

Zastanówcie się Państwo czy raz lub dwa razy w miesiącu nie można by oddać parę godzin Szkole?  

Wierzcie mi, że pomaganie w polskiej Szkole przynosi ogromną satysfakcję. Jest to praca w towarzystwie 

osób, którym dobro Szkoły jest bliskie sercu i jednocześnie przynosi korzyści dla naszych/dla Państwa 

dzieci. 

Włączmy się WSZYSCY do spełnienia naszego pięknego szkolnego motto:  

„Pamiętajmy, Pielęgnujmy, Przekazujmy”. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Jarosław Skręta 

Prezes Zarządu 

Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów ojczystych im. T.Kościuszki na Ealingu 


